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Tar ta lom jegy zék

2011. évi CLXXX. törvény A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények
módosításáról 38287

2011. évi CLXXXI. törvény A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási
szabályokról 38317

2011. évi CLXXXII. törvény Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról 38348

2011. évi CLXXXIII. törvény A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetésérõl 38364

283/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között
a két ország közös államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti
Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítésérõl 2007. november
16-án Párkányban aláírt Egyezményt módosító 1. Kiegészítés kihirdetésérõl 38368

284/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a
két ország közös államhatárán, Szécsény és Petõ (Pet’ov) települések közötti
Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítésérõl 2007. november
16-án Párkányban aláírt Egyezményt módosító 1. Kiegészítés kihirdetésérõl 38369

285/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekrõl 38371

286/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek
és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekrõl, 
a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének
rendjérõl szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról 38372

287/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

Egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 38373

288/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A Közbeszerzési Döntõbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk 
részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárásáért
fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról 38379

289/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési
szabályokról 38381

290/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges
jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról 38389

291/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A dohánytermékek jelölésérõl, valamint az egészségvédelmi bírság
alkalmazásának részletes szabályairól 38429

292/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása
engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm.
rendelet módosításáról 38454
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293/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet és a földgázvételezés
korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint
a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekrõl szóló
265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról 38498

294/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megilletõ
támogatásokra vonatkozó szabályokról 38501

295/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ, kifejezetten katonai,
rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetõleg
szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló
228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 38502

296/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

Az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról
szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról 38508

297/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

Az ipari parkokról 38546

298/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról 38549

299/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A munkabérek nettó értékének megõrzéséhez szükséges munkabéremelés
2012. évi elvárt mértékérõl és a béren kívüli juttatás ennek keretében
figyelembe vehetõ mértékérõl 38550

300/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben
egyes kormányrendeletek módosításáról 38553

56/2011. (XII. 22.) BM 
rendelet

A rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetõképzésrõl szóló 21/2011. 
(VII. 13.) BM rendelet módosításáról 38580

57/2011. (XII. 22.) BM 
rendelet

A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben a
belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek
módosításáról 38582

35/2011. (XII. 22.) KIM 
rendelet

Egyes iparjogvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról 38583

49/2011. (XII. 22.) NGM 
rendelet

A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás 1991. július 1. elõtti rendszere
alapján fizetett baleseti kártérítési járadékok emelésérõl szóló 2/1997. (I. 31.)
PM rendelet, valamint a gépjármû-szavatossági károk 1971. január 1. elõtti
rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. 
(III. 27.) PM rendelet módosításáról 38587

50/2011. (XII. 22.) NGM 
rendelet

A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM
együttes rendelet módosításáról és a munkaeszközök és használatuk
biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjérõl szóló
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról 38588

78/2011. (XII. 22.) NFM 
rendelet

A nagysebességû transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra alrendszerére
vonatkozó kölcsönös átjárhatósági mûszaki elõírásokról 38617

79/2011. (XII. 22.) NFM 
rendelet

A földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános
szabályairól 38617
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132/2011. (XII. 22.) VM 
rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes
területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ
nemzeti támogatások (top up) 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekrõl szóló 25/2011. (IV. 7.) VM rendelet alapján nyújtható kiegészítõ
nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekrõl 38623

133/2011. (XII. 22.) VM 
rendelet

A 2011 májusában fagykárt szenvedett mezõgazdasági termelõk hitelhez
jutási lehetõségérõl 38624

134/2011. (XII. 22.) VM 
rendelet

A vágóállatok vágás utáni minõsítésérõl szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet
módosításáról 38630

135/2011. (XII. 22.) VM 
rendelet

A vágómarhák vágás utáni minõsítésérõl és a hasított féltestek kereskedelmi
osztályba sorolásáról szóló 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosításáról 38631

136/2011. (XII. 22.) VM 
rendelet

A vágósertések vágás utáni minõsítésérõl és a hasított féltestek kereskedelmi
osztályba sorolásáról 38633

137/2011. (XII. 22.) VM 
rendelet

Az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról 38643

138/2011. (XII. 22.) VM 
rendelet

Az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról 38645

139/2011. (XII. 22.) VM 
rendelet

A vágójuhok vágás utáni minõsítésérõl és kereskedelmi osztályba sorolásáról
szóló 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet és a baromfi ágazatban igénybe vehetõ
állatjóléti támogatások feltételeirõl szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet
módosításáról 38646

140/2011. (XII. 22.) VM 
rendelet

Egyes vidékfejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 38647

1448/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A pénzügyi stabilitási gondokkal küzdõ tagállamok megsegítését szolgáló, az
uniós támogatással megvalósuló projektek átmeneti
társfinanszírozás-emelésére vonatkozó segítségnyújtás igénybevételérõl 38650

1449/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

Egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásáról 38650

1450/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások, valamint a
Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti átcsoportosításról 38655

1451/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A MÁV Zrt. adósságának részbeni átvállalásáról 38658

1452/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott
testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban
meghatározott feladatok végrehajtásáról 38658

1453/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló
akciótervének és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 
2011–2013. évekre szóló akciótevének módosításáról 38671

1454/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott kiemelt projektek
költségnövekményeinek jóváhagyásáról 38712

1455/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A „Budapest–Esztergom vasútvonal rekonstrukciója I. ütem” címû
nagyprojekt támogatásának növelésérõl 38713

1456/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A GMO Munkacsoport létrehozásáról szóló 1289/2011. (VII. 22.) Korm.
határozat módosításáról 38713
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1457/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány megszüntetésérõl 38713

1458/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A Külügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti
elõirányzat-átcsoportosításról 38714

1459/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A 2010. május közepétõl elõforduló rendkívüli idõjárási körülmények
következtében kialakult ár- és belvízi helyzet okozta károk enyhítésére
az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Magyarország részére biztosított
támogatás felhasználásáról és az 1174/2011. (V. 26.) Korm. határozat
visszavonásáról 38716

1460/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról 38717

1461/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A „2011. évi magyar EU elnökségi feladatok” fejezeti kezelésû elõirányzat fel
nem használt részének más jogcímekre történõ átcsoportosításáról 38720

1462/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

Az egyes fejezetek közötti feladatok átadás-átvételével összefüggõ létszám-
és kapcsolódó igazgatási költségvetési elõirányzatok átcsoportosításáról 38723

1463/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyes szervezeti egységeinek
elhelyezése kapcsán szükségessé vált elõirányzat-átcsoportosításról 38727

1464/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

Az Ipari Park Tanácsról 38730

1465/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló
intézkedésekrõl szóló 1252/2011. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról 38731

110/2011. (XII. 22.) ME 
határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a Magyar
Köztársaságban és az Ukrajnában kiállított, államilag elismert bizonyítványok
és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös
elismerésérõl szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról 38732
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A Kormány 291/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
a dohánytermékek jelölésérõl, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes
szabályairól

A Kormány a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi
XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. § tekintetében a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. § (2) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet rendelkezéseit – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Magyarország területén elõállított, továbbá 
forgalomba hozott dohánytermékekre kell alkalmazni.

(2) E rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni a személyes fogyasztás céljából Magyarország területére behozott
dohánytermékekre.

2. § E rendelet alkalmazásában
1. bejegyzett kereskedõ: a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.

évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 7. § 16. pontjában meghatározott személy;
2. dohánytermék: a 3. pont és a 7. pont szerinti termék;
3. dohányzásra szánt dohánytermék:

a) cigaretta: dohányrúd, amely meglévõ állapotában dohányzásra alkalmas, dohányvágatból vagy
dohányvágatból és dohányfóliából készült töltetét hosszanti részén ragasztott cigarettapapír vagy
dohányfólia borítja, és nem minõsül szivarnak vagy szivarkának, továbbá az a dohányrúd, amelyet egy
egyszerû, nem ipari eljárással cigarettapapír-hüvelybe tolnak vagy cigarettapapír-lappal körbevesznek,

b) szivar, szivarka:
ba) dohányrúd, amely teljes egészében természetes dohányból készült, illetve dohányrúd természetes

dohányból készült borítékkal,
bb) dohányrúd kocsányozott kevert töltettel és a szivar szokásos színével megegyezõ külsõ borítékkal, amely

teljesen befedi a terméket, beleértve a filtert is, amennyiben van, kivéve a szopókával ellátott terméket, ahol 
a külsõ boríték nem fedi a szopókát; a burok és a boríték dohányfóliából készült, és egy termék tömege
– a filter és a szopóka nélkül – nem lehet kevesebb 1,2 g-nál, és a borítékot a dohányrúd hossztengelyével
minimum 30 fokos hegyes szöget bezáróan, spirálisan tekerték fel,

bc) dohányrúd kocsányozott kevert töltettel és a szivar szokásos színével megegyezõ dohányfóliából készült
külsõ borítékkal, amely teljesen befedi a terméket, beleértve a filtert is, amennyiben van, kivéve a
szopókával ellátott terméket, ahol a külsõ boríték nem fedi a szopókát; egy termék tömege – a filter vagy a
szopóka nélkül – nem kevesebb 2,3 g-nál, és a kerülete a dohányrúd hosszának legalább egyharmadán nem 
kevesebb 34 mm-nél,

c) fogyasztási dohány: a d) pont és az e) pont szerinti, további ipari feldolgozás nélkül dohányzásra alkalmas
kész dohányvágat,

d) finomra vágott fogyasztási dohány (cigarettadohány):  olyan fogyasztási dohány, amelyben a dohányrészecskék
tömegének több mint 25 százaléka kisebb, mint 1,5 milliméter szélességûre vágott,

e) egyéb fogyasztási dohány (pipadohány): a d) pont alá nem tartozó, pipában történõ elszívásra szolgáló
fogyasztási dohány,

f) bármely olyan egyéb termék, amelyet dohányzás céljából gyártanak, még abban az esetben is, ha csupán
részben tartalmaz – akár géntechnológiával módosított formában, akár nem ilyen formában – dohányt;

4. fogyasztói csomagolási egység: a dohánytermékek kötelezõ csomagolása során alkalmazott legkisebb
csomagolási egység;

5. forgalomba hozatal: a dohánytermék továbbforgalmazók részére történõ nagykereskedelmi, illetve a fogyasztók
mint végsõ felhasználók részére történõ kiskereskedelmi értékesítése;
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6. forgalomba hozó: az 5. pont szerinti tevékenységet végzõ gazdálkodó szervezet vagy természetes személy;

7. füst nélküli dohánytermék:

a) rágásra szolgáló dohánytermék: a formázott rágódohány,

b) tüsszentésre szolgáló dohánytermék: a por alakú burnót,

c) szájon át fogyasztott dohánytermék: a dohányzásra, illetve rágásra szánt termékeken kívül minden szájon át

való használatra szánt, teljes egészében vagy részben dohányból készült, porított vagy szemcsés, illetve e

két forma bármely kombinációja révén elõállított termék, különösen a zacskóban vagy likacsos szerkezetû

zacskóban, valamint az élelmiszerhez hasonló formában kiszerelt termék;

8. füstszûrõ: a cigaretta, szivar, szivarka azon része, amely a dohányterméken áthaladó fõfüst szûrésére szolgál;

9. gyártó: a dohánytermék elõállítója;

10. gyûjtõcsomag: több fogyasztói csomagolási egységet tartalmazó, kiskereskedelmi forgalomban értékesített

nagyobb csomagolási egység;

11. importáló: az a személy, aki – a Jöt. rendelkezéseinek betartása mellett – elõször szerez jogot arra, hogy az

importált termék felett saját nevében rendelkezzen;

12. kátrány: a nikotinmentes száraz füst-kondenzátum;

13. nikotin: a száraz füst-kondenzátum nikotin-alkaloidtartalma;

14. szállítási csomagolás: a termék szállításához kialakított, de kiskereskedelmi forgalomba nem kerülõ csomagolás;

15. személyes fogyasztás: a dohánytermék nem kereskedelmi jelleggel, magánszemély által történõ, a Jöt. szerinti

adómentes behozatala;

16. szén-monoxid: a cigarettafüst gázfázisának alkotórésze;

17. szopóka: a cigarettához, szivarhoz, szivarkához rögzített rész, amely közvetlenül a szájjal érintkezik;

18. tároló adóraktár engedélyese: a Jöt. 100. § (1) bekezdés d) pontja szerinti dohánytároló adóraktár engedélyese.

2. Jelölés

3. § A fogyasztói csomagolási egységen jelölni kell:

a) a dohánytermék nevét,

b) a dohánytermék megnevezését a következõk szerint: „cigaretta”, „szivar”, „szivarka”, „cigarettadohány”,

„pipadohány”, „rágódohány”, „burnót”,

c) a gyártó vagy forgalomba hozó, bejegyzett kereskedõ, tároló adóraktár engedélyes megnevezését azonosításra

alkalmas módon,

d) a dohánytermék származási helyének megjelölését, ha az áru nem az Európai Gazdasági Térségbõl származik,

e) a darabszámot (cigaretta, szivar, szivarka) vagy tömeget (fogyasztási dohány, rágásra, tüsszentésre szolgáló

dohánytermék),

f) füstszûrõs termék esetén a „füstszûrõ(s)” vagy „filter(es)” szót,

g) cigaretta esetében a kátrány, nikotin és szén-monoxid tartalom, illetve hozam számszerû értékét a

nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló

1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 6. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a következõ módon:

ga) „Kátrány X mg/cigaretta” (ahol X egészre kerekített szám),

gb) „Nikotin Y mg/cigaretta” (ahol Y egy tizedesjeggyel megadott, kerekített szám),

gc) „Szén-monoxid Z mg/cigaretta” (ahol Z egészre kerekített szám),

h) a gyártás idõpontját (az év, a hónap és a nap feltüntetésével) és helyét, vagy tételszámot, illetve kódolt

megjelölést, amelybõl a gyártás helye és ideje megállapítható,

i) füst nélküli dohánytermék esetében az Nvt. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti általános egészségvédõ

figyelmeztetés helyett a következõ általános egészségvédõ figyelmeztetést: „Ez a dohánytermék károsíthatja

egészségét és függõséget okoz.”,

j) dohányzásra szánt dohánytermék esetében az 1. mellékletben felsorolt, a gyártó által az Nvt. 6. § (1) bekezdés

b) pontjában és e rendeletben foglaltak szerint alkalmazandó kombinált figyelmeztetést.

4. § (1) A gyûjtõcsomagon a 3. § a)–e), g) és j) pontja szerinti jelöléseket, valamint a 3. § i) pontja szerinti, vagy az Nvt. 6. §

(1) bekezdés a) pontja szerinti általános egészségvédõ figyelmeztetést kell alkalmazni a fogyasztói csomagolási

egységekre meghatározott feltételekkel. Nem kötelezõ a jelölések alkalmazása az átlátszó gyûjtõcsomagon.

(2) A szállítási csomagoláson a 3. § a)–e) pontja szerinti jelöléseket kell alkalmazni.
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5. § Az Nvt. 6. § (1) bekezdés c) pontjában elõírt jelölés során a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid tartalmának,

illetve hozamának mérésére a dohánytermékek gyártásáról, forgalmazásáról és ellenõrzésérõl szóló jogszabályban

foglaltak irányadóak.

6. § (1) Gyûjtõcsomag esetében az általános egészségvédõ figyelmeztetést a legnagyobb felületû, általában a termék nevét is

tartalmazó oldalon kell feltüntetni úgy, hogy a felirat a felület legalább 30%-át tegye ki.

(2) A kombinált figyelmeztetést a termék gyûjtõcsomagjának másik legnagyobb felületû oldalán kell feltüntetni úgy,

hogy a felirat a felület legalább 40%-át tegye ki.

(3) A cigaretta kivételével a többi olyan dohánytermék fogyasztói csomagolási egységén, ahol a legszembetûnõbb felület

mérete nagyobb, mint 75 cm2, az egészségvédõ figyelmeztetéseknek az egyes felületeken legalább 22,5 cm2

nagyságú területet le kell fedniük.

(4) Az általános egészségvédõ figyelmeztetéseket és a 3. § g) pontja szerinti értékfeltüntetést fehér alapon, fekete,

kövérített Helvetica betûtípussal kell nyomtatni. A feliratot kis betûvel kell szedni, kivéve a szöveg kezdõbetûjét, és azt

az esetet, amikor a nagybetû használatát nyelvtani szabály követeli meg. A feliratot – a füst nélküli dohánytermékek

kivételével – legalább 3 mm és legfeljebb 4 mm vastag, fekete vonallal határolt keretben kell elhelyezni, amely

semmiképpen sem zavarhatja az egészségvédõ figyelmeztetések szövegét és az értékfeltüntetést. A szöveget a

nyomtatására fenntartott területen középre zárva, amennyiben a rendelkezésre álló terület mérete ezt lehetõvé teszi,

a csomag felsõ szélével párhuzamosan kell elhelyezni. Olyan betûméretet kell alkalmazni, amely biztosítja, hogy a

szöveg a rendelkezésre álló felület lehetõ legnagyobb hányadát foglalja el.

(5) Az általános egészségvédõ figyelmeztetések és a kombinált figyelmeztetések váltakozva való alkalmazását elõíró

kötelezettség ellenõrizhetõsége érdekében a gyártó, az importáló, a bejegyzett kereskedõ és a tároló adóraktár

engedélyese köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelybõl idõtartamonként megállapítható, hogy idõszakonként

mely egészségvédõ figyelmeztetést hányszor alkalmazták.

7. § (1) A kombinált figyelmeztetés

a) a dohánytermék csomagolásának az általános egészségvédõ felirattal szemközti fõoldalára akként kerül

nyomtatásra, hogy megtartsa az 1. melléklet szerinti formátumot és arányokat, valamint a kép és a szöveg grafikai

sértetlenségét,

b) betölti a számára elõírt felszín teljes egészét, és a csomagolás felsõ szélével párhuzamosan és a csomagon

található többi információval azonos irányban helyezkedik,

c) sokszorosítása során az Európai Bizottság által megszabott, nyomtatásra vonatkozó mûszaki elõírásokat

megfelelõen kell alkalmazni,

d) egy legalább 3 mm és legfeljebb 4 mm vastag fekete szegély által körülhatárolt, amely semmilyen módon nem

ütközik a kombinált figyelmeztetés szöveges vagy látványelemeivel, összhangban az 1. mellékletben foglaltakkal.

(2) A dohánytermék csomagolásán semmilyen formában nem lehet a kombinált figyelmeztetésekre megjegyzést tenni,

azokat átfogalmazni vagy azokra utalni.

(3) A dohánytermék adójegyére nyomtatni, és azt egyéb módon eltakarni tilos. Az egészségvédõ figyelmeztetések és a

kombinált figyelmeztetések nyomtatásának eltávolíthatatlannak, törölhetetlennek kell lennie, azokat más írás vagy

képanyag, illetve a csomagfelbontó szalag nem takarhatja, nem homályosíthatja el és nem szakíthatja meg. A

cigarettát kivéve a dohánytermékeken a feliratok, az egészségvédõ figyelmeztetések és a kombinált figyelmeztetések

a csomagra eltávolíthatatlanul rögzített matricán is elhelyezhetõk.

(4) A kombinált figyelmeztetéseket

a) úgy kell nyomtatni, hogy azokat ne takarja el vagy ne zavarja meg a csomag kibontása,

b) olyan módon kell elhelyezni, amely biztosítja, hogy a csomag felbontásakor a kombinált figyelmeztetések

egyetlen szöveges vagy vizuális eleme se csorbuljon.

(5) A kombinált figyelmeztetetések alkalmazásának ellenõrzésére vonatkozó, az Európai Bizottság által kiadott mûszaki

elõírásokkal összhangban álló ellenõrzési követelményeket az országos tisztifõorvos normatív utasításban adja ki.

(6) A kombinált figyelmeztetések nyomdai kivitelezésére alkalmas elektronikus forrásdokumentumokat az Állami

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifõorvosi Hivatal (a továbbiakban: ÁNTSZ-OTH) kérelemre

elektronikus úton átadja a dohánytermék gyártója részére.

8. § Tilos a dohánytermék csomagolásán arra utaló szöveg, név, márkanév, képi vagy egyéb jelzés alkalmazása, amely azt

sugallja, hogy egy adott dohánytermék más dohányterméknél kevésbé ártalmas.
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3. Az egészségvédelmi bírságra vonatkozó szabályok

9. § (1) Az egészségvédelmi bírságot az ÁNTSZ-OTH 10032000-00281519-00000000 számú, a Magyar Államkincstárnál

vezetett számlájára kell befizetni.

(2) A megyei és a fõvárosi kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve és kistérségi népegészségügyi intézete

az általa az adott hónapban az Nvt. alapján kiszabott egészségvédelmi bírság összegérõl nyilvántartást vezet. A

nyilvántartás személyazonosításra alkalmatlan, összesített adattartalmáról, valamint a tárgyhónapban bekövetkezett

változásairól a fõvárosi és a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve a tárgyhónapot követõ

hónap 20. napjáig elektronikus úton tájékoztatja az ÁNTSZ-OTH-t.

(3) A befolyt egészségvédelmi bírság összegérõl az ÁNTSZ-OTH nyilvántartást vezet. A nyilvántartás személyazonosításra

alkalmatlan, összesített adattartalmáról, valamint a tárgynegyedévben bekövetkezett változásairól az ÁNTSZ-OTH a

tárgynegyedévet követõ hónap 20. napjáig tájékoztatja a fõvárosi és a megyei kormányhivatal népegészségügyi

szakigazgatási szervét.

4. A dohánytermékek jelölésének piacfelügyelete

10. § Az e rendeletben foglaltak betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenõrzi és hatáskörében eljár a rendeletben

foglaltak megsértése esetén.

5. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a dohánytermékek gyártásáról, forgalmazásáról és ellenõrzésérõl szóló 102/2005. (X. 31.) FVM rendelet

6–11. §-a, valamint az azt megelõzõ „Jelölés” címsor.

(3) Az e rendelet hatálybalépését követõen elõállított cigaretta dohánytermékek szabad forgalomba bocsátására, a végsõ

fogyasztónak történõ átadására, valamint forgalomba hozatalára az Nvt. 8/B. §-a irányadó.

12. § Ez a rendelet

a) a tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti és

közigazgatási rendelkezései közelítésérõl szóló 2001. június 5-i 2001/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

5. cikkének,

b) a színes fényképek és egyéb illusztrációk dohánytermékek csomagolásán egészségügyi figyelmeztetésként

történõ használatáról szóló 2003. szeptember 5-i 2003/641/EK bizottsági határozatnak

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A) A dohányosok általában fiatalabban halnak meg. 
 

1. 
 

 
 

2.  

 

 
 

1. melléklet a 291/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

KOMBINÁLT FIGYELMEZTETÉSEK
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3. 
 

  
 
B) A dohányzás elzárja a vérereket, szívinfarktust és agyvérzést okoz. 
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5.  
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C) A dohányzás halálos tüdőrákot okoz. 
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9.  

 

 
 
D) A terhes nők dohányzása árt a babának. 
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11.  
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E) Védd a gyermekeket: ne kelljen dohányfüstöt belélegezniük. 
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15. 

 

 
 

F) Orvosa vagy gyógyszerésze segíthet a dohányzásról való leszokásban. 
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17. 

 

 
 

18.  
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G) A dohányzás súlyos függőséghez vezet. Ne kezdje el. 
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21. 

 

 
 
H) A dohányzás abbahagyása csökkenti a súlyos tüdő- és szívmegbetegedések 
veszélyét. 
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23.  
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I) A dohányzás lassú, fájdalmas halálhoz vezethet. 
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27. 

 

 
 

J) Kérjen segítséget a leszokáshoz 
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29.  
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K) A dohányzás csökkentheti a véráramlást, és impotenciát okoz. 
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33.  

 

 
 

L) A dohányzás a bőr öregedését okozza. 
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M) A dohányzás károsíthatja az ivarsejteket és csökkenti a termékenységet. 
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39. 

 

 
 

N) A dohányfüst benzolt, nitrózaminokat, formaldehidet és hidrogén-cianidot 
tartalmaz. 
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41.  

 
 

42.  

 

 
 


	MK157
	2011. évi CLXXX. törvény
	a bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról* 38287

	2011. évi CLXXXI. törvény
	a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról* 38317

	2011. évi CLXXXII. törvény
	egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról* 38348

	2011. évi CLXXXIII. törvény
	a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetésérõl 38364

	A Kormány 283/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítésérõl 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményt módosí

	A Kormány 284/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Szécsény és Petõ (Pet’ov) települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítésérõl 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményt

	A Kormány 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekrõl 38371

	A Kormány 286/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekrõl, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjérõl szóló 44/2011

	A Kormány 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 38373

	A Kormány 288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a Közbeszerzési Döntõbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárásáért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról 38379

	A Kormány 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról 38381

	A Kormány 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 38389

	A Kormány 291/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a dohánytermékek jelölésérõl, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól 38429

	A Kormány 292/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 38454

	A Kormány 293/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet és a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén 

	A Kormány 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megilletõ támogatásokra vonatkozó szabályokról 38501

	A Kormány 295/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetõleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítás

	A Kormány 296/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról 38508

	A Kormány 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	az ipari parkokról 38546

	A Kormány 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 38549

	A Kormány 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a munkabérek nettó értékének megõrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékérõl és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehetõ mértékérõl 38550

	A Kormány 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról 38553

	A belügyminiszter 56/2011. (XII. 22.) BM rendelete
	a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetõképzésrõl szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról 38580

	A belügyminiszter 57/2011. (XII. 22.) BM rendelete
	a vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról 38582

	A közigazgatási és igazságügyi miniszter 35/2011. (XII. 22.) KIM rendelete
	egyes iparjogvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról 38583

	A nemzetgazdasági miniszter 49/2011. (XII. 22.) NGM rendelete
	a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás 1991. július 1. elõtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékok emelésérõl szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet, valamint a gépjármû-szavatossági károk 1971. január 1. elõtti rendszere alapján fize

	A nemzetgazdasági miniszter 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelete
	a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet módosításáról és a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjérõl szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáró

	A nemzeti fejlesztési miniszter 78/2011. (XII. 22.) NFM rendelete
	a nagysebességû transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági mûszaki elõírásokról  38617

	A nemzeti fejlesztési miniszter 79/2011. (XII. 22.) NFM rendelete
	a földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól 38617

	A vidékfejlesztési miniszter 132/2011. (XII. 22.) VM rendelete
	az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 25/2011. (IV. 7.) VM

	A vidékfejlesztési miniszter 133/2011. (XII. 22.) VM rendelete
	a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezõgazdasági termelõk hitelhez jutási lehetõségérõl 38624

	A vidékfejlesztési miniszter 134/2011. (XII. 22.) VM rendelete
	a vágóállatok vágás utáni minõsítésérõl szóló  75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet módosításáról 38630

	A vidékfejlesztési miniszter 135/2011. (XII. 22.) VM rendelete
	a vágómarhák vágás utáni minõsítésérõl és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosításáról 38631

	A vidékfejlesztési miniszter 136/2011. (XII. 22.) VM rendelete
	a vágósertések vágás utáni minõsítésérõl és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról 38633

	A vidékfejlesztési miniszter 137/2011. (XII. 22.) VM rendelete
	az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról 38643

	A vidékfejlesztési miniszter 138/2011. (XII. 22.) VM rendelete
	az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról 38645

	A vidékfejlesztési miniszter 139/2011. (XII. 22.) VM rendelete
	a vágójuhok vágás utáni minõsítésérõl és kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet és a baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról  38646

	A vidékfejlesztési miniszter 140/2011. (XII. 22.) VM rendelete
	egyes vidékfejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 38647

	A Kormány 1448/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a pénzügyi stabilitási gondokkal küzdõ tagállamok megsegítését szolgáló, az uniós támogatással megvalósuló projektek átmeneti társfinanszírozás-emelésére vonatkozó segítségnyújtás igénybevételérõl 38650

	A Kormány 1449/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati  tulajdonba adásáról 38650

	A Kormány 1450/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti átcsoportosításról 38655

	A Kormány 1451/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a MÁV Zrt. adósságának részbeni átvállalásáról 38658

	A Kormány 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról 38658

	A Kormány 1453/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótevének módosításáról  38671

	A Kormány 1454/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott kiemelt projektek költségnövekményeinek jóváhagyásáról 38712

	A Kormány 1455/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a „Budapest–Esztergom vasútvonal rekonstrukciója I. ütem” címû nagyprojekt támogatásának növelésérõl 38713

	A Kormány 1456/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a GMO Munkacsoport létrehozásáról szóló 1289/2011. (VII. 22.) Korm. határozat módosításáról 38713

	A Kormány 1457/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány megszüntetésérõl 38713

	A Kormány 1458/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a Külügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról 38714

	A Kormány 1459/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a 2010. május közepétõl elõforduló rendkívüli idõjárási körülmények következtében kialakult ár- és belvízi helyzet okozta károk enyhítésére az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Magyarország részére biztosított támogatás felhasználásáról és az 1174/2011

	A  Kormány 1460/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról 38717

	A Kormány 1461/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a „2011. évi magyar EU elnökségi feladatok” fejezeti kezelésû elõirányzat fel nem használt részének más jogcímekre történõ átcsoportosításáról 38720

	A Kormány 1462/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	az egyes fejezetek közötti feladatok átadás-átvételével összefüggõ létszám- és kapcsolódó igazgatási költségvetési elõirányzatok átcsoportosításáról 38723

	A Kormány 1463/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyes szervezeti egységeinek elhelyezése kapcsán szükségessé vált elõirányzat-átcsoportosításról 38727

	A Kormány 1464/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	az Ipari Park Tanácsról 38730

	A Kormány 1465/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló intézkedésekrõl szóló 1252/2011. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról 38731

	A miniszterelnök 110/2011. (XII. 22.) ME határozata
	a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a Magyar Köztársaságban és az Ukrajnában kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismerésérõl szóló egyezmény létrehoz





